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अिी आपल्या आजीच्या माांडीवर जाऊि बसला.

“मला एक गोष्ट साांग िा, आजी,” तो म्हणाला.

“याचा अर्थ मेणबत्ती तयार करणाऱ्या रुबेिची गोष्ट?” आजीिे 
ववचारले.

“िाही, िाही" अिी म्हणाला, “दसुरी िवी गोष्ट.”

“घड्याळवाल्याची बायको फे़्रडा आणण नतच्या तीि मुलीांची 
कहाणी?” आजीिे ववचारले.

“िाही आजी,” अिी म्हणाला. “कोणतीतरी िवी कहाणी, जी तू 
याआधी कधी साांगगतली िसेल.”

"ठीक आहे," आजी म्हणाली. मग नतिे एक क्षण ववचार केला 
आणण आपली कहाणी सुरु केली....



ठीक आहे ऐक, एकदा इसहाक िावाचा एक फेरीवाला होता. 
तो एक गरीब ववके्रता होता, त्याच्याजवळ एका हातगाडी शिवाय 
दसुरां काही िव्हतां. एक वेळ अिी होती की जेव्हा इसहाकजवळ 
एक खेचर होते. पण ती फार पूवीची गोष्ट होती.

खेचर म्हातारपणामुळे मेलां. आणण इसहाक इतका गरीब होता की 
तो िवीि खेचर खरेदी करू िकला िाही.

म्हणूि, तो आपली ढकल गाडी एका सुिसाि गावाहूि दसुऱ्या 
गावाला,मैलोिमैल ढकलू लागला. एका गावाहूि दसुऱ्या गावाला सतत 
तो आपली गाडी ढकलत असे.



जेव्हा इसहाक िवेटी एखाद्या गावात पोहचे, तेव्हा त्याला बघूि 
सगळे लोक प्रसन्ि होत. त्याच्या ढकलगाडीवर सगळ्या छोट्या 
छोट्या वस्तू होत्या, ज्याची त्याांिा गरज होती. लेस आणण कपड,े 
भाांडी आणण धूपदाि, ककल्ला आणण बटणे, जिेु बुटां आणण िवीि 
अांडरववयर. तुम्ही त्या सगळ्या गोष्टी इसहाक कडूि खरेदी करू 
िकत होते. 

“तुझ्याजवळ मधमावयाांचे मेण आहे, इसहाक?” बेिी बेकरिे 
ववचारलां.

"इसहाक, मला एक कॉकथ काढणारा स्कू्र हवा” पिीर करणाऱ्याच्या 
पत्िीिे शमन्िीिे ववचारलां.

इसहाक चुपचाप लोकाांच्या हातात वस्तू सोपवत असे आणण 
त्याांच्या द्वारा ददलेले पैसे स्वीकारत असे. कधीकधी तो एखाद्या 
मुलाला एक छोटा दगडाचा माणूस भेट देत असे. जो तो आपल्या 
प्रवासाच्या दरम्याि तयार करत असे. मग तो आपली ढकल गाडी 
ढकलत दसुऱ्या गावी जात असे.

“तो ववगचत्र माणूस आहे,” खादटक  ओटो म्हणाला.

“तो कधी कोणािी बोलत िाही,” घोड्याचा व्यापारी मॅक्स पुढे 
म्हणाला. 

दधूवाल्याच्या मुलीिे लीिा म्हणाली, ''मैदािी प्रदेिात इतकी वर्षे 
प्रवास केल्यािे त्याला र्ोडा ववगचत्र केलां आहे.”



इसहाक र्ोडा ववगचत्र ज़रूर होता. इतकी वर्षे 
त्यािे लोकाांच्या बरोबर खूप कमी वेळ घालवला 
होता आणण अगधकागधक काळ त्यािे एका गावाहूि 
दसुऱ्या गावाला जाण्यात घालवला होता.

आणण िेहमी, जसे इसहाक गाव सोडत असे
आणण पुढे गेल्यािांतर जेव्हा त्याला एखादे इतर घर, 
व्यक्ती ककां वा प्राणी ददसत िसे, तेव्हा इसहाक 
आपली हातगाडी र्ाांबवत असे. तो दगड िोधायला 
सुरुवात करे – छोटे-मोठे दगड, गोल-टोकदार दगड.

मग तो ते दगडाांचा ढीग जमा करत असे. तो हाताांसाठी 
दोि फाांद्या लावत असे. मग तो आपल्या हातगाडीवरूि एक 
जिेु कपडा घेवूि दगडाांिा बाांधत असे. अिा पद्धतीिे तो 
दगडाांचा माणूस करत असे.



जेव्हा इसहाक आपल्या रस्त्यािे पुढे जाई, त्यावेळी 
तो वेळोवेळी मागे वळूि बघत असे. श्जर्ां त्याचा 
दगडाचा माणूस उभा होता आणण ती दगडाची मूती, एक 
धैयथवाि शमत्रासारखी िेहमी इसहाकची वाट बघत असे. 
ते इसहाकचे दोस्त होते आणण ते त्याच्यािी बोलत 
असत. असां होऊ िकतां की ते शमत्र उत्तर देत िसतील 
पण ते त्याचे शमत्र होते जे इसहाकच्या ह्रदयातील गोष्टी 
जरूर ऐकत होते.

जस-जसा इसहाक पुढे जाई, तेव्हा त्याच्यात आणण त्याच्या दगडाांच्या 
मूतीमध्ये अांतर वाढत गेले. तेव्हा त्याला आपल्या शमत्राांिा बघणे अजिू 
कठीण होत असे... आणण िवेटी ते त्याच्या िजरेसमोरूि अदृवय होत असे.

तेव्हा इसहाक परत र्ाांबत असे आणण मग काही दगड गोळा करत असे. 
तो एकाच्या वर एक ते दगड ठेवे.
मग तो त्यात काही पािां आणण फाांद्या जोडत असे.
आणण मग हातगाडीतूि एक जिुी टोपी काढूि ते सजवत असे.
मग तो अिेक मैल पयतं त्या दगडाच्या माणसािी बोलत असे.
आणण अिा प्रकारे इसहाक पुढे जाई. एक दगडाचा माणसापासिू दसुऱ्या 

दगडाच्या माणसापयथत. अिा प्रकारे एक गावातूि दसुऱ्या गावापयतं, आपला 
प्रवास चालू ठेवत असे.



आता, जसां की त्याच्या िशिबातच शलहलां होतां, इसहाक ब्रुररया िावाच्या गावात 
पोहचला, आणण तोपयतं पासओवर (यहूदी पवथ) च्या सुट्टीचे ददवस आले होत.े

यहूदी पुजाऱ्याच्या पत्िीिे एस्तरे म्हणाली, “इसहाक, मला एक मोठां भाांडां हवां 
आहे.”

"इसहाक, मला र्ोड ेकाळे धागे वेत आहे” अबे शिांपी म्हणाला.
“तुम्ही ऐकलां आहे काय की श्व्लस्कमध्ये काय झालां?” मोदथकै मुांिी याांिी 

हातगाडीजवळ जमा झालेल्या लोकाांिा ववचारलां.
“काय?“ त्याांिी सगळ्याांिी एका सुरात ववचारलां.
“ज़ारच्या सैनिकाांिी येऊि गावात खूप तोडफोड केली आणण खूप िुकसाि 

केलां.मोदथकै म्हणाला. “आता त्याांिी एका गावात तोडफोड केली म्हणजे,” अबे 
म्हणाला, “तर त ेनिश्वचतपणे दसुऱ्या गावां िष्ट करण्याच्या योजिा सुद्धा आखत 
असतील.”

इसहाकिे चुपचाप लोकाांिा जे हवां त ेददलां. त्यािे एका मुलीला एका छोट्या 
दगडाचा माणूस भेट ददला जो त्यािे आपल्या प्रवासासाठी तयार केला 
होता.त्यािांतर तो आपली हातगाडी घेऊि दसुऱ्या गावाकड ेनिघाला. गावातले लोक,
इसहाक आणण हातगाडी िजरेआड होताांिा बघत होते.

“तो ककती ववगचत्र माणूस आहे,” अबे शिांपी म्हणाला.

“माझ्या मत ेतो खूप िाांत माणूस आहे,” यहूदी पुजाऱ्याची बायको म्हणाली.

“असां वाटतां की त्याला जगात इतर कोणा व्यक्तीची गरजच िाही,” मोदथकै मुांिी 
म्हणाले. “मला त्याच्या सामािाशिवाय त्याच्यावर अगधक निभथर राहावे वाटत 
िाही.”



इसहाक आपल्या रस्त्यािे निघाला. रस्त्यात र्ाांबूि त्यािे एक दगडाचा माणूस 
तयार केला आणण मग तो परत चालू लागला. काहीवेळािांतर त्यािे दसुरा दगडाचा 
माणूस तयार केला.

त्यािे आपला प्रवास चालूच ठेवला.
मग हळूहळू मैदािावर सूयाथस्त होऊ लागला आणण चारी बाजूला अांधार पसरला.
इसहाक रात्री आराम करण्यासाठी आपल्या हातगाडीवर अांर्रूि पसरणारच होता 

की त्याला पुढे एक चमचमणारा प्रकाि ददसला. त्याला काही लोकाांचे आवाज सुद्धा 
ऐकू आले. इसहाकिे हातगाडी नतर्ांच सोडली आणण तो हळूच काय आहे त ेबघायला 
जवळ गेला.



एका झाडाखाली सैनिकाांचा समूह िकेोटी पेटवूि त्याच्या 
भोवती बसलेले त्यािे पादहले.

“पहाट होताच आपण ब्रुररयावर स्वारी करू,त्या लोकाांिा काय होत 
आहे हे समजण्याची सांधी शमळण्याच्या आधीच,“ त्यािे कोणाला तरी 
बोलताांिा ऐकले.

“आपण वादळासारखे गावावर आक्रमण करू!” नतर्ूि निघण्याआधी 
इसहाकिे िवेटचे बोलणे ऐकले.



केवळ चांद्राच्या प्रकािात इसहाकिे पुढचा रस्ता पार केला. त्यािे 
हातागाडीच्या मागेमागे उडत होता. त्यािे त्याच ददविी दगडाचे तयार 
केलेली माणसां मागे सोडली. जेव्हा िवेटी इसहाक ब्रुररया पोहचला, 
तेव्हा कोणत्याही णखडकीत प्रकाि चमकत िव्हता. कोणीही आत्मा 
जागा िव्हता. पासओवर पवथ साठी काहीच ददवस उरले होते. म्हणूि 
गावात प्रत्येकजण सफाई, फराळ तयार करण्यािे ,देखभालकेल्यािे, 
दहवाळ्याचे कपड ेउचलूि ठेवण्यािे आणण सुट्टीसाठी पदार्थ करूि 
र्कले होते.

इसहाकिे पळत जाऊि पदहला दरवाजा खटखटवला. पण नतर्ां
कोणीही उत्तर ददले िाही. तो िजेारी पळाला,पण नतर्ांही कोणालाच 
आवाज ऐकू आला िाही.

इसहाकजवळ वाया घालवण्यासाठी वेळ िव्हता म्हणूि तो परत 
पळाला.



अजिूही अांधारात मोदथकै मुांिी जागा होता. “मला 
घोड्याांची टापा ऐकू येत आहे!” मोदथकैिे आपल्या पत्िीला 
म्हटलां. जेव्हा तो अांर्रुणातूि उठला, तेव्हा निश्वचतपणे 
त्याच्या पायाांखालची जमीि हळूहळू र्रर्रत होती..

मोदथकै घरातूि बाहेर आला आणण गल्लीत पळाला आणण 
ओरडला, “उठा, सगळ्याांिी! रूसी ज़ार (राजा) चे सनैिक येत 
आहेत.”

र्ोड्याच वेळात गावातील सगळे लोक जागे झाले आणण 
गाव इकडनेतकड ेपळू लागले. “आपण काय करायचां?” ते
ओरडले."

पण काही करण्यासाठी वेळ िव्हता. पळण्यासाठी ककां वा रक्षा 
योजिा तयार करण्यासाठी वेळ िव्हता. धान्याचा व्यापारी िमौि
म्हणाला, “त्याांिी हमल्यासाठी बरोबर वेळ साधली, कारण 
पहाटच्या उजेडाचा फायदा घेऊ िकतील.” आता त्याांच्या गावाला 
वेढणाऱ्या पहाडाांच्या टोकाांवर एक िारांगी चमक ददसत होती.



खुराांच्या टापाांचा आवाज जोरात येत होता, आणण गाववाले वाढत 
राहणाऱ्या प्रकािाकड ेबघूि घोडसे्वाराांच्या गतीचा अांदाज लावत होते. 
“यागावला आता कोणी वाचवू िकत िाही,” चाांभाराची मुलगी रडू 
लागली..

“आता काही तरी चमत्कार व्हावा,” यहूदी पुजारी म्हणाला.

“बास तेव्हाच सकाळचे कोवळे ककरण आले, आणण सूयथ पहाड 
हळूच झाकू लागला. अचािक, गाववाल्याांिी आवचयाथिे पादहलां, 
सैनिकाांिी आपला लगाम खेचला आणण आपला घोड ेरोखले. 
काहीवेळ भ्रम आणण अव्यवस्र्ा ज़रूर होती. मग घोडे वेगवेगळ्या 
ददिाांिा पळाले. मग सगळे वळले आणण धावत दरू गेले.

त्याांिी जे बनघतलां, त्यावर गाववाल्याांचा ववववास बसला िाही. 
“तुम्हाांला वाटेल की त्याांिी कोणाचां तरी भूत बनघतलां आहे,” बेिी 
बेकर म्हणाला. “ककां वा देवाच्या दतूाला,” यहुदी पाद्री म्हणाले.



"ज़रा बघा!“ अबे शिांपी ओरडला, आणण मग सगळ्याांिी त्याच्या 
बोटाकड ेबनघतलां.

नतर्ां त्याांच्या चारी बाजलूा पहाडाांच्या वर दगडाच्या माणसाांची एक 
राांग उभी होती. मांद प्रकािात असे वाटत होते की जसे छोट्या गावाची 
रक्षा करण्यासाठी एखादी सेिा तैिात आहे.



"अिी बघ, ही कहाणी याबाबत आहे की इसहाकिे ब्रुररया गाव
कसे वाचवले,” आजी म्हणाली.

“काय हे खरांच आहे आजी?” अिीिे ववचारलां.

आजी पुस्तकाच्या कपाटाजवळ गेली. नतिे माांडणीतूि काहीतरी 
उचलले आणण ते अिीला ददले.. 

“बघ!“ आजी म्हणाली. “दगडापासूि तयार केलेला माणूस”

"ठीक असाच दगडाचा माणूस जसा इसहाक कहाणीत, गावातील 
मुलाांिा भेट देत असे!” अिी म्हणाला.

“तोच,“ आजी म्हणाली.

“तर तू तीच मुलगी होती?” अिीिे ववचारलां.

“मी ते सवथ काही आपल्या डोळ्याांिी बनघतलां होतां,” आजीिे उत्तर 
ददलां..

“पण िांतर इसहाकचे काय झालां?” अिीिे ववचारलां.



खैर, जेव्हा लोकाांिा कळलां की इसहाकिे काय केलां ते, तेव्हा 
इसहाकचा मोठा सम्माि झाला. तो पासओवर पवाथच्या ददविी यहूदी 
पुजारीच्या टेबलवर एक सम्मानित अनतगर् होता. सुट्टीच्या पूणथ 
आठवड्यात इसहाकचा लोकाांिी एखाद्या राजासारखा सत्कार केला.

पण मग सुट्टी सांपली.

आणण आताचा ऑस्कर व्यापारी आणण अबे शिांप्यािे त्याला िेहमीसाठी 
ब्रुररयात राहण्याचा आग्रह केला पण इसहाकिे आपली हातगाडी साांभाळली 
आणण सगळ्याांिा अच्छा केला. मग दसुऱ्या गावाकड ेनिघाले.



आणण जेव्हा पुढे जाऊि ब्रुररया त्याच्या िजरेआड झाले तेव्हा इसहाकिे 
आपली हातगाडी रोखली. त्यािे काही दगड उचलले- काही छोटे,काही मोठे. 
त्यािे ते एक दसुऱ्यावर ठेवले आणण सजवले. मग त्यािे आपल्या
हातगाडीतूि एक जिेु कापड काढले आणण ते दगडाच्या प्रनतमेत जोडले. 
आणण मग इसहाक आपल्या शमत्राबरोबर गप्पा मारत रादहला जोपयतं तो 
दगडाचा माणूस त्याच्या िजरेआड होत िाही.

समाप्त


